Додаток № _
до Протоколу Правління №_____
від ___ _______________ 202__Р

Договір № _________
про встановлення та обслуговування
поновлюваного
кредитного ліміту на поточному (картковому) рахунку
(для продукту «Кредитний ліміт до зарплатного рахунку»)
м. «___________»

_____________________ 20__ року

Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", ідентифікаційний код юридичної особи
згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 21665382 (надалі - Банк), в особі
______________________________________, який(-а) діє на підставі _________________________, з однієї сторони, та
громадянин(ка) України________________________ (надалі – Позичальник), зареєстрований за
адресою:_______________________________, паспорт громадянина України серія __ №_______, виданий
_________________________, _____________ р., АБО паспорт громадянина України з безконтактним електронним
носієм №__________, орган, що видав ________, дата видачі ____________р., реєстраційний номер облікової
картки платника податків ________________, з іншої сторони, (надалі – Сторони) уклали цей Договір на
наступних умовах:
1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
Всі терміни, що використовуються в цьому Договорі, визначені Умовами та порядком надання
банківських послуг в АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” (для фізичних осіб) (далі – Оферта) та чинним
законодавством України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПИС ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ
2.1. Банк «__» _________ 20__ року встановлює Позичальнику Поновлюваний Кредитний ліміт (далі
також - Ліміт кредитування/Кредит) в розмірі ___________(________________) гривень для проведення
розрахунків за допомогою банківської платіжної картки (далі -БПК або картка), відкритої до поточного
(карткового) рахунку №___________________ (далі - КР), відповідно до Тарифів та Оферти, а Позичальник
зобов’язується здійснювати Погашення Кредиту, сплачувати Проценти за користування Кредитом, комісії
Банку та здійснити Кінцеве погашення Кредиту в строки і в сумах, згідно з умовами цього Договору,
Оферти та Тарифів. Кредит надається однією сумою або Траншами у міру потреби під час здійснення
Позичальником розрахунків за допомогою БПК або її реквізитів, або зняття готівки через банкомат та/або
касу банку.
Банк, починаючи з ____________, _____________ числа кожного місяця або в перший Робочий день, що
слідує за ____ числом місяця, зменшує Ліміт кредитування на ______ грн., в кінці строку дії Кредитного
ліміту зменшує Ліміт кредитування на залишкову суму _______ грн.
2.2. Термін дії Кредитного ліміту до __________ включно.
ПОТРІБНО ОБРАТИ НЕОБХІДНИЙ ВАРІАНТ п.2.3:
(У випадку укладення Договору в рамках умов кредитування працівників АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»):
2.3. Проценти за користування Кредитом встановлюються у розмірі ______________ (_____________
процентів) річних.
Детальний розпис загальної вартості Кредиту визначений в Додатку №1 до цього Договору.
Наступного дня після припинення трудових відносин Позичальника з
Банком
(Підприємством) або у випадку переходу на обслуговування з отримання заробітної плати та інших
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прирівняних до неї виплат Підприємства до іншого банку, або оформлення Позичальником відпустки
для догляду за дитиною, проценти за користування Кредитом встановлюються Банком у розмірі
_____% (__________________ процентів) річних. Детальний розпис загальної вартості Кредиту
визначений в Додатку №2 до цього Договору.
У випадку укладення Договору НЕ в рамках умов кредитування працівників АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»):
2.3. Проценти за користування Кредитом встановлюються у розмірі _____% (________________
процентів) річних.
2.4. Банк здійснює надання кредиту в межах Ліміту кредитування, зазначеного в п. 2.1. цього
Договору, шляхом кредитування рахунку Позичальника, відповідно до п. 2.1 цього Договору.
ПОТРІБНО ОБРАТИ НЕОБХІДНИЙ ВАРІАНТ п.2.5:
(У випадку укладення Договору в рамках умов кредитування працівників АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»):
2.5. Умови кредитування по цьому Договору, включаючи детальний розпис загальної вартості
Кредиту з урахуванням плати за користування Кредитом (Процентів, у відсотках річних), вартості усіх
додаткових та супутніх послуг Банку, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням
Кредиту, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (страхові та податкові платежі, збори на
обов’язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних
реєстраторів, нотаріусів та інших осіб), які сплачуються Позичальником згідно з вимогами
законодавства України та/або умовами цього Договору, а також графік платежів Позичальника у розрізі
сум Погашення Кредиту, сплати Процентів за користування Кредитом, вартості всіх супутніх послуг Банку,
кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, за кожним платіжним періодом, визначаються в
Додатку №1 та Додатку №2 (надалі разом та окремо – Додаток) до цього Договору, що є його
невід’ємними частинами.
(У випадку укладення Договору НЕ в рамках умов кредитування працівників АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»):
2.5. Умови кредитування по цьому Договору, включаючи детальний розпис загальної вартості Кредиту
з урахуванням плати за користування Кредитом (Процентів, у відсотках річних), вартості усіх додаткових
та супутніх послуг, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням Кредиту, кредитного
посередника (за наявності) та третіх осіб (страхові та податкові платежі, збори на обов’язкове державне
пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших
осіб), які сплачуються Позичальником згідно з вимогами законодавства України та/або умовами цього
Договору, а також графік платежів у розрізі сум Погашення Кредиту, сплати Процентів за користування
Кредитом, вартості всіх супутніх послуг Банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, за
кожним платіжним періодом, визначаються в Додатку №1 (надалі – Додаток) до цього Договору, що є
його невід’ємною частиною.
2.6. Проценти за користування Кредитом (в тому числі за простроченим Кредитом) нараховуються
Банком щомісячно, не пізніше останнього Робочого дня кожного звітного місяця, за період з 1 (першого)
календарного дня (звітного місяця по останній календарний день звітного місяця включно та одночасно
з Кінцевим погашенням Кредиту та/або Траншу (в тому числі простроченого Кредиту та/або Траншу).
2.7. Проценти донараховуються при кожному погашенні заборгованості по Кредиту (в тому числі по
простроченому Кредиту) за період з дня, коли відбувалось останнє нарахування процентів по день, що
передує дню поточного нарахування процентів.
2.8. Позичальник сплачує Банку нараховані Проценти щомісячно, не пізніше _____ числа місяця,
наступного за місяцем, за який нараховані проценти, а також при кожному погашенні заборгованості по
Кредиту (в тому числі по простроченому Кредиту) та одночасно з Кінцевим погашенням
Кредиту/Кінцевим погашенням простроченого Кредиту.
Сторони погодили, що Банк має право змінити строк сплати Процентів за користування Кредитом (в тому
числі за простроченим Кредитом). При цьому, змінений строк сплати Процентів може бути лише збільшений
Банком. Зазначена умова починає діяти з дати, вказаної у відповідному повідомленні Банку, яке буде доведено
до відома Позичальника одним чи декількома із наступних способів (на вибір Банку):
- засобами поштового зв’язку на адресу(-и) Позичальника, що зазначена(-і) у цьому Договорі,
- через мобільний додаток,
- у відповідному оголошенні на інформаційних стендах, що розташовані у приміщеннях Банку,
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на офіційній інтернет-сторінці Банку https://www.clhs.com.ua.

Шляхом підписання цього Договору Позичальник надає згоду на направлення Банком вказаного
повідомлення, та зобов’язується ознайомитися з зазначеною інформацією, в тому числі у разі її розміщення на
сайті Банку та/або інформаційних стендах, що розташовані у приміщеннях Банку.
2.9. У випадку неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Позичальник надає згоду на
розкриття Банком інформації щодо стану його заборгованості, діяльності та фінансового стану
Позичальника, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування Позичальника та є банківською
таємницею, в обсязі, необхідному для захисту інтересів Банку та/або в обсязі, необхідному для стягнення
заборгованості, та/або в обсязі, необхідному для відступлення майнових прав за цим Договором та
договорами забезпечення на користь інших осіб. Розкриття Банком інформації, що становить банківську
таємницю, відповідно до цього пункту Договору, може бути здійснено на користь будь-яких осіб, в тому
числі, але не виключно, правоохоронних органів, податкових (фіскальних) органів (в тому числі, але не
виключно, Державної фіскальної служби України та її територіальних підрозділів), а також юридичних
осіб, що надаватимуть послуги Банку, пов’язані з поверненням простроченої заборгованості за цим
Договором.
(У випадку укладення Договору НЕ в рамках умов кредитування працівників АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
додається наступний пункт):
2.10. У випадку припинення трудових відносин Позичальника з ______________________ (надалі Підприємство) або у випадку переходу на обслуговування з отримання заробітної плати та інших
прирівняних до неї виплат Підприємства до іншого банку, оформлення Позичальником відпустки для
догляду за дитиною, Позичальник до фактичної дати звільнення / переходу на обслуговування з
отримання заробітної плати та інших прирівняних до неї виплат Підприємства до іншого банку /
відпустки для догляду за дитиною, здійснює Кінцеве погашення Кредиту (в тому числі простроченого
Кредиту), сплачує Проценти за користування Кредитом (в тому числі простроченим Кредитом), комісії
відповідно до Тарифів та передбачені цим Договором та/або Офертою штрафні санкції. В іншому разі,
наступного дня після отримання Банком інформації про настання такої події, проценти за користування
Кредитом (в тому числі простроченим Кредитом) встановлюються Банком у розмірі, що передбачений у
діючих на цей день програмах кредитування, затверджених уповноваженим органом Банку. Про новий
розмір Процентів за користування Кредитом (в тому числі простроченим Кредитом) Позичальник
повідомляється листом, що надсилається Банком протягом 10 Робочих днів з дати зміни процентної
ставки за адресою, вказаною в п. 8 цього Договору. Такий лист є невід’ємною частиною цього Договору
та не вважається односторонньою зміною умов кредитування.
За вимогою Позичальника, після зміни розміру Процентів за користування Кредитом (в тому числі
простроченим Кредитом), Банк складає та надає Позичальнику новий графік платежів у розрізі сум
Погашення Кредиту, сплати Процентів за користування Кредитом, вартості всіх додаткових та супутніх
послуг Банку, та третіх осіб (страхові та податкові платежі, збори на обов’язкове державне пенсійне
страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб), які
сплачуються споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або умовами цього Договору, та
інших фінансових зобов’язань Позичальника за кожним платіжним періодом, що визначені в Додатку до
цього Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту відповідного письмового звернення
Позичальника в Банк.
2.11. Додатковою послугою Банку, яку Позичальник придбаває в межах цього Договору є відкриття
КР, що необхідний для отримання та обслуговування Кредиту.
3. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
3.1 Зобов’язання Позичальника за цим Договором забезпечуються всім належним Позичальнику
майном, коштами, що належать йому на праві власності ( в тому числі, але не виключно, заставою
майнових прав на грошові кошти, що знаходяться/надходять на КР у розмірі, що дорівнює
заборгованості/зобов’язанням Позичальника за цим Договором, на строк дії цього Договоору), і на які
може бут и звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України, включаючи й кошти
на всіх рахунках Позичальника, які відкриті в Банку.
3.2. Для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором Сторони можуть
укладати інші договори, не зазначені в цьому Договорі.
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4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Банк зобов’язується встановити Поновлюваний Кредитний ліміт на умовах цього Договору та
Оферти, забезпечувати Позичальника консультаційними послугами щодо кредитування, забезпечити
збереження інформації, що містить банківську таємницю на умовах цього Договору, Оферти та згідно
чинного законодавства України.
4.2. Банк має право вимагати від Позичальника належного виконання ним взятих на себе за
Договором зобов’язань та інші права зазначені в умовах цього Договору, Оферти та передбачених
чинним законодавством України.
4.3. Банк має право відступати, передавати та будь-яким іншим чином відчужувати, а також
передавати в заставу, свої права кредитора за цим Договором (повністю або частково) без згоди
Позичальника, а також розкривати інформацію (в тому числі ту що містить банківську таємницю
відповідно до законодавства України), яка пов’язана з такою передачею третім особам протягом строку
дії цього Договору, включаючи випадки, якщо така передача/відступлення прав викликана невиконанням
Позичальником умов цього Договору. Позичальник підписавши цей Договір надає згоду Банку на
розкриття вищезазначеної інформації.
4.4. Банк має право звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених чинним
законодавством України, з метою інформування про необхідність виконання Позичальником
зобов’язань за Договором;
4.5. Банк має право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості
за Договором.
4.6. Банк має право пропонувати зміни до умов кредитування, включаючи зміну розміру плати за
користування Кредитом (в тому числі простроченим Кредитом) (процентів, у відсотках річних), у тому
числі й у випадках прийняття органами державної влади та управління нормативно-правових актів,
що спричиняють зміну умов кредитування порівняно з умовами, що діяли на момент набрання
Кредитним договором чинності, шляхом направлення Позичальнику, а також Поручителю (у разі
наявності) відповідного письмового повідомлення.
У випадку згоди із запропонованою платою за користування Кредитом (в тому числі простроченим
Кредитом) (процентами, у відсотках річних), Позичальник протягом 10 (десяти) календарних днів з
моменту вручення йому такого повідомлення укладає з Банком додатковий договір про внесення
змін до Договору та договорів забезпечення за Договором (у разі наявності), також Банк та
Поручитель укладають та підписують додатковий договір до договору поруки/застави/іпотеки (у разі
наявності), що укладений в забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором.
4.7. Банк має право з власної ініціативи (за рішенням відповідного колегіального органу Банку)
вносити Позичальнику пропозиції щодо доповнення та/або зміни Тарифів, Оферти, про що Банк
повідомляє Позичальника, а також Поручителя (у разі наявності) із зазначенням дати, з якої вони
будуть встановлюватись, одним чи декількома із наступних способів (на вибір Банку):
- електронними та/або телефонними засобами зв’язку;
- на офіційній інтернет-сторінці Банку https://www.clhs.com.ua;
- через мобільний додаток;
- інформаційним повідомленням в операційних приміщеннях, касах Банку (дошка оголошень);
- поштовим повідомленням (за адресою, що вказана в цьому Договорі).
Тарифи, Оферта та документи Банку щодо надання банківських послуг розміщені на офіційній
веб-сторінці Банку в мережі Інтернет за адресою: https://www.clhs.com.ua/ua/tarifi-ta-dokumenti.
4.8. Позичальник зобов’язується:
4.8.1. виконувати всі взяті на себе зобов'язання відповідно до цього Договору та Оферти щодо
своєчасного та в повному обсязі погашення кредитної заборгованості;
4.8.2. протягом 10 (десяти) банківських днів, але не пізніше 5 днів до моменту чергової сплати
Процентів або погашення Кредиту, повідомляти Банк про зміну своєї адреси реєстрації або адреси
проживання, паспортних даних, контактних номерів телефонів;
4.8.3. на підтвердження платоспроможності протягом дії цього Договору надавати Банку на першу
вимогу, але не рідше одного разу на 12 місяців, починаючи з дати укладення цього Договору, документи,
що підтверджують фінансовий стан Позичальника та/або Поручителя;
4.8.4. без попередньої згоди Банку, до повного виконання зобов’язань за цим Договором, в тому
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числі зобов’язань штрафного характеру, не отримувати кредити в інших фінансових установах, не
отримувати та не надавати позики, не виступати гарантом та/або поручителем;
4.8.5. виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором, Офертою та чинним
законодавством України.
4.9. Позичальник має право отримати Кредит, достроково погасити його, та ініціювати питання про
подовження строку кредитування та/або зміну умов кредитування на умовах цього Договору, Оферти та
чинного законодавства України.
4.10. Позичальник має право відмовитись від використання Кредиту без пояснення причин
протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення Договору, про що Позичальник
повідомляє Банк у письмовій формі. При цьому, Позичальник протягом семи календарних днів з дати
подання вищезазначеного повідомлення зобов`язаний повернути Банку грошові кошти, одержані
згідно з Договором (в рамках споживчого кредитування) та сплатити проценти за період з дня
одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою таким Договором.
4.11. Позичальник має право звернутися до Банку з питань виконання сторонами умов Договору
відповідно до Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян АБ
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», яка регламентує порядок розгляду Банком звернень та знаходиться на
офіційній інтернет-сторінці Банку: https://www.clhs.com.ua/ в розділі «Звернення громадян». Канали
звернення до банку:
- за телефонами Служби клієнтської підтримки 0-800-50-18-08, +38-044-593-10-20;
- електронним листом за адресою info@clhs.com.ua;
- поштовим повідомленням на адресу: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5 літера А з поміткою
«Звернення/Скарга»;
- на особистому прийомі громадян керівництвом Банку згідно з Графіком за попереднім записом за
телефонами 0-800-50-18-08, +38-044-593-10-20 не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення
особистого прийому.
4.12. Позичальник має право Звернутися з питань захисту прав споживачів фінансових послуг до
Національного банку України з використанням каналів звернень, зазначених в розділі "Звернення
громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, інших
уповноважених державних органів.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За прострочення погашення Кредиту (в тому числі прострочення дострокового погашення
Кредиту у випадках, передбачених цим Договором та/або Офертою, та/або прострочення Кінцевого
погашення Кредиту), Позичальник сплачує Банку подвійний розмір Процентів (у відсотках річних),
вказаний в п. 2.3. цього Договору, від простроченої суми Кредиту за кожний день прострочення.
5.2. За ненадання Позичальником в установлені строки та/або на вимогу Банку будь-яких документів,
надання яких передбачено цим Договором та/або Офертою, а також за невиконання умов п. п. 4.8.2,
4.8.3, 4.8.4 цього Договору, Позичальник сплачує Банку Неустойку у формі штрафу у розмірі __
(____________________ ) від Ліміту кредитування, зазначеного в абзаці 1 п. 2.1 цього Договору за кожен
окремий випадок.
5.3. Сторона Договору, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за
порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форсмажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою
палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
6. ОСОБЛИВІ УМОВИ
6.1. Сторони визнають, що підставами для відмови Банку у наданні Кредиту та/або вимоги
дострокового Кінцевого погашення Кредиту, сплати Процентів, Неустойки, платежів (комісій), сплата яких
передбачена цим Договором та Тарифами за користування Кредитом, є:
6.1.1. порушення Позичальником умов цього Договору та/або умов Оферти та/або умов інших
договорів, за якими наявна заборгованість Позичальника перед Банком, в тому числі:
 прострочення погашення заборгованості за цим Договором та/або за іншими договорами, за якими
наявна заборгованість Позичальника перед Банком;
 несвоєчасна сплата платежів (комісій), сплата яких передбачена цим Договором, Тарифами,
Офертою, а також іншими договорами, за якими наявна заборгованість Позичальника перед Банком;
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 ненадання Банку документів згідно умов цього Договору, Оферти, а також інших договорів, за
якими наявна заборгованість Позичальника перед Банком;
 надання Банку підроблених (сфальсифікованих) документів;
 несплата Позичальником Неустойки у випадках, передбачених цим Договором, Офертою, а також
іншими договорами, за якими наявна заборгованість Позичальника перед Банком;
 порушення Позичальником та/або Поручителем/Майновим поручителем (у разі наявності)
зобов’язань перед Банком, передбачених договорами, укладеними в забезпечення виконання
зобов’язань за цим Договором та/або за іншими договорами, за якими наявна заборгованість
Позичальника перед Банком;
 невиконання Позичальником умов цього Договору, Оферти, в частині надання забезпечення, в т.ч.
невиконання п.3.1 цього Договору;
 невиконання п.п.4.8.2, 4.8.3, 4.8.4 цього Договору;
 інші порушення умов цього Договору, Оферти, а також інших договорів, за якими наявна
заборгованість Позичальника перед Банком, внаслідок чого завдано та/або може бути завдано збитків
Банку.
6.1.2. настання випадків:
 якщо згідно наданих Позичальником документів, а також отриманої Банком інформації можна
зробити обґрунтований висновок про погіршення фінансового стану Позичальника в порівнянні з
фінансовим станом Позичальника на момент укладення цього Договору та/або інших договорів, за якими
наявна заборгованість Позичальника перед Банком;
 припинення трудових відносин Позичальника з Підприємством або переходу на обслуговування з
отримання заробітної плати та інших прирівняних до неї виплат Підприємства до іншого банку, або
оформлення Позичальником відпустки для догляду за дитиною;
 суттєвої зміни кон’юнктури кредитного ринку, якщо такі зміни можуть привести до суттєвого
погіршення фінансового результату виконання кредитних операцій для Банку по відношенню до
очікуваного фінансового результату на момент укладення цього Договору та/або інших договорів, за
якими наявна заборгованість Позичальника перед Банком;
 невиконання Позичальником умов інших договорів, за якими наявна заборгованість Позичальника
перед Банком;
 незгоди Позичальника з новими запропонованими Банком умовами кредитування.
6.1.3. настання інших випадків, передбачених чинним законодавством, цим Договором, Офертою
та іншими договорами, за якими наявна заборгованість Позичальника перед Банком.
6.2. Укладаючи цей Договір Позичальник, відповідно до встановленого законодавством України
порядку, в т.ч. нормативно-правовими актами Національного банку України, надає Банку доручення
здійснювати договірне списання грошових коштів (в т.ч. за рахунок забезпечення, переданого Банку) з
рахунків Позичальника, які відкриті в Банку чи в інших фінансово-кредитних установах, в межах сум, які
підлягають сплаті Банку за цим Договором та/або будь-якими іншими договорами за якими наявна
заборгованість Позичальника перед Банком протягом строку дії відповідних договорів.
6.3. Цим Договором Позичальник також доручає Банку проводити договірне списання коштів з
його КР в рахунок погашення нарахованих Процентів за користування Кредитом за рахунок збільшення
заборгованості за Кредитом на суму Процентів, що погашаються.
6.4. У разі відсутності або недостатності на рахунках Позичальника, відкритих в Банку, коштів в
валюті наданого Кредиту (в т.ч. забезпечення, переданого Банку згідно з п. 3.1. цього Договору),
Позичальник доручає Банку від імені та за рахунок Позичальника здійснювати договірне
списання/купівлю/продаж/обмін (конвертацію) валюти, відмінної від валюти наданого Кредиту, у сумах,
еквівалентних заборгованості у валюті Кредиту за курсом, що склався на Міжбанківському валютному
ринку України та/або за курсом купівлі/продажу/обміну іноземних валют, встановленим Банком по
операціям з платіжними картками, на дату проведення списання. При цьому, за проведення відповідної
операції з купівлі/продажу/обміну (конвертації) валюти, Банком здійснюється утримання комісії у
відповідності з діючими тарифами Банку, та передбачених законодавством зборів, податків та платежів.
Суми вищезазначених комісій, зборів, податків та платежів списуються в договірному порядку з рахунків
Позичальника разом із сумою заборгованості Позичальника.
6.5. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що він усвідомлює ризик невиконання
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операції з продажу іноземної валюти, зазначеної в п. 6.4 цього Договору, з причин, що не залежать від
Банку, та відмовляється від будь-яких претензій, пов’язаних із цим.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання
Сторонами взятих на себе зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо сплати Неустойки у випадках,
передбачених цим Договором.
7.2. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору, окрім випадків, передбачених цим
Договором, вносяться шляхом укладання Сторонами додаткових договорів, які після їх підписання
Сторонами є невід'ємною частиною цього Договору, а їх положення – мають пріоритет перед
положеннями цього Договору.
7.3. Одностороння відмова від виконання умов цього Договору, так само як і одностороння зміна
його умов не допускається, окрім випадків, передбачених законодавством України.
7.4. Всі питання, не врегульовані цим Договором та Офертою вирішується згідно із законодавством
України.
7.5. Цей Договір складено в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Один
примірник знаходиться у Банка, а другий у Позичальника.
7.6. Позичальник надає згоду на збір, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення
(надання) інформації про нього:
7.6.1. через Кредитний реєстр Національного банку України відповідно до встановленого
законодавством України порядку, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України;
7.6.2. через Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», яке
знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд.11, та/або через Товариство з
обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій», яке знаходиться за адресою: 01001, м. Київ,
вул. Грушевського, буд.1-д (для кореспонденції: 49044, м. Дніпро, а/с 2733), та / або через іншу юридичну
особу, з якою Банк має/матиме укладений відповідний договір згідно чинного законодавства України (які
надалі разом та кожне окремо іменуються «Бюро»), шляхом надання інформації, що ідентифікує
Позичальника, а також інших відомостей, які будуть надані до Бюро на підставі укладеного договору з
метою формування та ведення кредитної історії, як майбутнього суб'єкта кредитної історії, яка в себе
включає: інформацію про Позичальника, як суб'єкта кредитної історії; інформацію щодо виконання
договорів, дія яких припинена виконанням зобов‘язань; інформацію щодо чинних договорів укладених
раніше; інформацію, яка внесена до анкети з метою отримання нового кредиту; інформацію щодо
укладення нового договору та іншу інформацію, але не виключно, відповідно до положень Закону
України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» №2704-IV від 23.06.2005 р. зі змінами
та доповненнями. Укладаючи цей Договір, Позичальник надає згоду Бюро на перевірку інформації, яка
була внесена ним до анкетних даних, на отримання Банком (а при зміні кредитора у зобов’язанні - іншим
законним кредитором) його кредитної історії від Бюро, а також на отримання додаткової інформації,
порівняно з внесеною до анкети Позичальника, від державних реєстрів в особі їх уповноважених органів
(держателів, розпорядників, адміністраторів), а також з інших дозволених законом джерел.
Позичальник також надає згоду на отримання Банком (а при зміні кредитора у зобов’язанні - іншим
законним кредитором), з Бюро протягом всього періоду дії договору власної кредитної історії, що
міститься в базі даних Бюро, в тому числі актуалізованої, оновленої, перевіреної та доповненої
інформації, що складає його кредитну історію.
Також Позичальник повідомлений про те, що у разі зміни місцезнаходження Бюро, інформація про
це буде доведена Банком одним із способів:
- у відповідному оголошенні на інформаційних стендах, що розташовані у приміщеннях Банку,
- на офіційній інтернет-сторінці Банку: https://www.clhs.com.ua
- засобами поштового зв’язку на адресу(-и) Позичальника, що зазначена(-і) у цьому Договорі,
- через мобільний додаток.
7.7. Підписанням цього Договору Позичальник дає згоду Банку на збір, накопичення, зберігання,
адаптування, обробку, використання, знеособлення, знищення його персональних даних, які належать до
банківської таємниці, та/або будь-яким особам, які перебувають в трудових відносинах з Банком або
залучаються ним до процесу виконання Банком своїх зобов’язань за цим Договором у відповідності до
7

законодавства України, та/або третім особам, послугами яких Банк користується відповідно до укладених
договорів, в тому числі інформаційно-консультаційними послугами пов’язаними з кредитними
операціями, зокрема щодо рішень за кредитними заявками фізичних осіб-позичальників, щодо
врегулювання простроченої/проблемної заборгованості фізичних осіб-позичальників та/або третіх осіб,
а також щодо моніторингу портфеля кредитів згідно затвердженої Банком мети такого використання і
такої обробки. Підписанням цього Договору позичальник підтверджує, що письмово повідомлений про
передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та іншими нормами чинного
законодавства України права суб’єкта персональних даних тощо.
Позичальник підтверджує надання беззастережної згоди (дозволу) на розкриття Банком третім
особам персональних даних Позичальника в межах, визначених законодавством України в сфері
захисту персональних даних, без обов’язку додаткового повідомлення Банком Позичальника (в тому
числі в письмовій формі) про здійснення такого розкриття персональних даних третім особам на
строк, що є необхідним та достатнім для виконання положень законодавства України, якщо інший
строк не передбачено законодавством України.
7.8. Банк не має права повідомляти інформацію про укладення Позичальником цього Договору,
його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є
стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної
інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім
особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а
також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам
Позичальника із дотриманням вимог чинного законодавства. Підписанням цього Договору
Позичальник надає згоду на передачу зазначеної інформації.
7.9. Підписуючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що з Офертою та Тарифами Банку він
повністю ознайомлений, вважає їх для себе повністю прийнятними.
7.10. Підписуючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що Банк попередньо письмово ознайомив
Позичальника з інформацією, надання якої передбачено ч.2 та ч. 3 ст. 9 Закону України "Про споживче
кредитування".
7.11. Підписуючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що Кредит отримується ним для
задоволення власних споживчих потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною
діяльністю або виконанням ним обов'язків як найманого працівника.

БАНК:

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПОЗИЧАЛЬНИК:

АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”
Україна, 04070, м. Київ,
вул. Борисоглібська, б.5, літера А
к/р № UA173000010000032006100201026
в Національному банку України,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382

_______________ (посада)

___________________________
Зареєстрований(-а) за адресою:
_______________________________
паспорт серії ________ № __________, виданий
_____________________, ___________ р АБО паспорт
громадянина України з безконтактним електронним
носієм №__________, орган, що видав ________, дата
видачі ____________р
реєстраційний номер облікової картки
платника податків ______________________

_________________ /_____________/
_______________________ /_______________/
Мп
Оригінал Договору №____ про встановлення та обслуговування поновлюваного кредитного ліміту на
поточному (картковому) рахунку від ___________________ отримав(-ла) _________________
_________________
_____________________________________
(підпис)
(Прізвище, ім’я, по батькові)
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Додаток № 1 до Договору №________
про встановлення та обслуговування поновлюваного
кредитного ліміту на поточному (картковому) рахунку від ___.____.____ року
Умови кредитування (розрахунок орієнтовної загальної вартості споживчого кредиту та реальної річної процентної ставки)
Установа Банку: _____________________
Умови:
Мета кредиту (цільове
призначення):
Вид забезпечення:

споживчі потреби, розрахунки за
допомогою платіжної картки
___________
___

Сума застави

Дата надання кредиту:

Сума кредиту:
Термін користування
кредитом:
Погашення основної суми
кредиту:
Погашення процентів:
Номінальна процентна
ставка:

___________
__
___________
__
___________
__
___________
__
___________
__
___________
__

р.

грн.
місяці(в)

_________________________________________________________
Додаткові та супутні послуги:
на користь Банку*:
За обслуговування
___ % від суми кредиту (або _____ грн.)
кредитної заборгованості:
розрахунково-касове
____ % від суми кредиту (або _____ грн.)
обслуговування:
комісія за надання
____% від суми кредиту одноразово
кредиту/ за оформлення
при оформленні кредитної операції
кредиту:
(або _____ грн. одноразово при
оформленні кредитної операції)
комісія за використання
______% від суми кредиту (або _____
кредитних коштів**:
грн.) (у разі здійснення операції в
торгово-сервісній мережі та мережі
Інтернет)
на користь кредитного посередника (за наявності):
комісійний збір:

грн. в місяць

інші плата за послуги
кредитного посередника:

грн. максимально в
місяць

на користь третіх осіб***:
послуги нотаріуса:

% річних
послуги оцінювача:

____% від суми кредиту (або _____ грн.)
____% від суми кредиту (або _____ грн.)

________ грн. одноразово при
нотаріальному оформленні договору
застави
_____ грн. (орієнтовна вартість послуги
– ______грн. на ______ місяці(в))
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Тип процентної ставки:

фіксована

(фіксована/плаваюча)

Умови дострокового
повернення кредиту:

можливо, без комісії

Кредитни
(кредит/кредитний ліміт)
й ліміт
Переваги та недоліки, та відмінності між формами кредитування:
Форма кредитування

кредит - надається одноразово, рівномірно розподілений графік
погашення;
кредитний ліміт - можливе надання частинами (траншами) шляхом
кредитування рахунку, індивідуальний графік погашення.

послуги страховика:
Інші послуги третіх осіб: :
(або _____ грн.)

____% на рік від повної вартості
предмета застави
____ % від суми кредиту

*Тарифи (комісії) визначені Тарифним та Кредитним комітетом
Банку.
**Плата за використання кредитних коштів у разі видачі готівки з
поточного рахунку кредитної платіжної картки або перерахування
коштів з поточного рахунку, визначені Тарифами (у разі наявності).
***Вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими
особами, Банк включає послуги третіх осіб до розрахунку реальної
річної процентної ставки та загальної вартості кредиту. Банк
попередньо інформує про вартість цих послуг відповідно до їх
орієнтовної вартості.

Банк має право у разі настання події, що не залежить від волі Банку та Позичальника, та яка має безпосередній вплив на вартість кредитних
ресурсів Банку, включаючи збільшення розміру облікової ставки Національного банку України, а також інші випадки прийняття органами
державної влади та управління нормативно-правових актів, що спричиняють зміну ціни придбання кредитних ресурсів, змінювати в порядку,
передбаченому цим Договором, розмір плати за користування Кредитом (Процентів, у відсотках річних) за цим Договором.
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Дата видачі кредиту /Дата платежу

№
з/п

2

…
n
Усьог
о
1
2
3

1

(дата
надання)
(дата
першого
платежу)
х
4
5

комісія за надання кредиту/
встановлення кредитного ліміту

комісія за використання
кредитних коштів

7
8
9
10
1
1
12
14
15

х

х
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Інші послуги третіх осіб

послуги страховика

13

послуги оцінювача

послуги нотаріуса

інша плата за послуги
кредитного посередника

комісійний збір

розрахунково-касове
обслуговування

6

за обслуговування кредитної
заборгованості

проценти за користування кредитом

сума кредиту за договором (погашення суми
кредиту/сума зменшення ліміту кредитування)

Чиста сума кредиту/ Сума платежу за розрахунковий
період, грн.

Орієнтовний графік внесення платежів в валюті кредиту
Види платежів за кредитом, грн.:
платежі за додаткові та супутні послуги:
кредитног
третіх осіб:
о
посередн
банку:
ика, (за
Кількі
наявності)
сть
:
днів у
розра
хунковом
у
періо
ді
Реальн
а річна
процен
тна
ставка,
%

16

Загал
ьна
вартіс
ть
креди
ту,
грн.

17
18

х
х

х
х

х
х
х
х

БАНК
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
Україна, 04070, м. Київ,
вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А
к/р № UA173000010000032006100201026
в Національному банку України,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382
тел. (044) 593-10-34

ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ Позичальника
зареєстрований(-а) за адресою:
__________________________________,
проживає за адресою:
__________________________________,
паспорт ___________,
виданий ___________________ ___.___.___ року,
реєстраційний номер облікової картки
платника податків: ________________________

__________________________ (ПІБ)
м.п.

__________________________ (ПІБ)
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Додаток № 2_ до Договору №________
про встановлення та обслуговування поновлюваного
кредитного ліміту на поточному (картковому) рахунку від ___.____.____ року
Умови кредитування (розрахунок орієнтовної загальної вартості споживчого кредиту та реальної річної процентної ставки)
Установа Банку: _____________________
Умови:
Мета кредиту (цільове
призначення):
Вид забезпечення:

споживчі потреби, розрахунки за
допомогою платіжної картки
___________
___

Сума застави

Дата надання кредиту:

Сума кредиту:
Термін користування
кредитом:
Погашення основної суми
кредиту:
Погашення процентів:
Номінальна процентна
ставка:

___________
__
___________
__
___________
__
___________
__
___________
__
___________
__

р.

грн.
місяці(в)

_________________________________________________________
Додаткові та супутні послуги:
на користь Банку*:
За обслуговування
___ % від суми кредиту (або _____ грн.)
кредитної заборгованості:
розрахунково-касове
____ % від суми кредиту (або _____ грн.)
обслуговування:
комісія за надання
____% від суми кредиту одноразово
кредиту/ за встановлення при оформленні кредитної операції
кредитного ліміту:
(або _____ грн. одноразово при
оформленні кредитної операції)
комісія за використання
______% від суми кредиту (або _____
кредитних коштів**:
грн.) (у разі здійснення операції в
торгово-сервісній мережі та мережі
Інтернет)
на користь кредитного посередника (за наявності):
комісійний збір:

грн. в місяць

інші плата за послуги
кредитного посередника:

грн. максимально в
місяць

на користь третіх осіб***:
послуги нотаріуса:

% річних
послуги оцінювача:

Тип процентної ставки:

фіксована

(фіксована/плаваюча)

послуги страховика:

____% від суми кредиту (або _____ грн.)
____% від суми кредиту (або _____ грн.)

________ грн. одноразово при
нотаріальному оформленні договору
застави
_____ грн. (орієнтовна вартість послуги
– ______грн. на ______ місяці(в))
____% на рік від повної вартості
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Умови дострокового
повернення кредиту:

можливо, без комісії

кредит
Форма кредитування
Кредитни (кредит/кредитний ліміт)
й ліміт
Переваги та недоліки, та відмінності між формами кредитування:
кредит - надається одноразово, рівномірно розподілений графік
погашення;
кредитний ліміт - можливе надання частинами (траншами) шляхом
кредитування рахунку, індивідуальний графік погашення.

предмета застави
____ % від суми кредиту

Інші послуги третіх осіб: :
(або _____ грн.)
*Тарифи (комісії) визначені Тарифним та Кредитним комітетом
Банку.
**Плата за використання кредитних коштів у разі видачі готівки з
поточного рахунку кредитної платіжної картки або перерахування
коштів з поточного рахунку, визначені Тарифами (у разі наявності).
***Вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими
особами, Банк включає послуги третіх осіб до розрахунку реальної
річної процентної ставки та загальної вартості кредиту. Банк
попередньо інформує про вартість цих послуг відповідно до їх
орієнтовної вартості.

Банк має право у разі настання події, що не залежить від волі Банку та Позичальника, та яка має безпосередній вплив на вартість кредитних
ресурсів Банку, включаючи збільшення розміру облікової ставки Національного банку України, а також інші випадки прийняття органами
державної влади та управління нормативно-правових актів, що спричиняють зміну ціни придбання кредитних ресурсів, змінювати в порядку,
передбаченому цим Договором, розмір плати за користування Кредитом (Процентів, у відсотках річних) за цим Договором.
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2

№ з/п

Кількі
сть
днів у
розра
хунковом
у
періо
ді

1
2
3

1

(дата
надання)
(дата
першого
платежу)
х

…
n
Усьог
о
4
5

комісія за надання кредиту/
встановлення кредитного ліміту
комісія за використання
кредитних коштів
комісійний збір
інша плата за послуги
кредитного посередника
послуги нотаріуса
послуги оцінювача

послуги страховика

7
8
9
10
11
12
13
14
15

х

х

15

Інші послуги третіх осіб

розрахунково-касове
обслуговування

6

за обслуговування кредитної
заборгованості

проценти за користування кредитом

сума кредиту за договором (погашення суми
кредиту/сума зменшення ліміту кредитування)

Чиста сума кредиту/ Сума платежу за розрахунковий
період, грн.

Дата видачі кредиту /Дата платежу

Орієнтовний графік внесення платежів в валюті кредиту
Види платежів за кредитом, грн.:
платежі за додаткові та супутні послуги:
кредитног
третіх осіб:
о
банку:
посередни
ка, (за
наявності):
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БАНК
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
Україна, 04070, м. Київ,
вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А
к/р № UA173000010000032006100201026
в Національному банку України,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382
тел. (044) 593-10-34

ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ Позичальника
зареєстрований(-а) за адресою:
__________________________________,
проживає за адресою:
__________________________________,
паспорт ___________,
виданий ___________________ ___.___.___ року,
реєстраційний номер облікової картки
платника податків: ________________________

__________________________ (ПІБ)
м.п.

__________________________ (ПІБ)

16

